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                                                   LES XXIII 
 
23.1 Inleiding 
    In deze les trakteren wij u op de gebiedende wijs van de o.t.t. en van de aoristus.  
De gebiedende wijs komt in het N.T.-Grieks in vier personen voor (jij, hij (zij, het), 
jullie en zij).  Het Nederlands maakt gebruik van een hulpwoord in de 3de persoon 
enkelvoud en meervoud, maar niet zo in het Grieks. 
 
23.2 Voorbeelden uit het N.T. van de gebiedende wijs o.t.t. en van de aoristus 
 
proselqwn de oJ 
ciliarco" eijpen aujtw/, 
lege  moi,  su JRwmaio" 
eij;  oJ de ejfh, Nai  

 En naderbij gekomen 
sprak de hoofdman 
over duizend tot hem: 
"Zeg mij, bent u een 
Romein?"  En hij zei: 
"Ja"   (Hand. 22:27) 

  
  

 proselqon-(2de aor.) ik 

kwam tot, ciliarco"-

hoofdman (over 
duizend), 
eijpon-ik zei, sprak (2de 

aor.), ejfh-hij zei 

(onregelmatig), nai- ja

  
 
mhdei" peirazomeno" 
legetw  oJti jApo qeou 
peirazomai 

 Laat niemand die 
verzocht 
wordt zeggen: "Ik wordt 
verzocht van 
Godswege". (Jak. 1:13)
  

 mhdei"-niemand (niet 

één; d is voor de wel-

luidendheid), oJti-hier is 

: 
  

 
kai eijpen pro" aujtou", 
Mhden aijrete eij" thn 
oJdon, mhte rJabdon mhte 
phran mhte ajrton mhte 
ajrgurion 

 En hij zei tot 
hen:"Neemt niets voor 
(onder)weg, noch een 
staf noch een zak, 
noch brood noch geld. 
(Lu. 9:3)  

 mhden-(lett.)geen ding, 

rJabdo" staf, stok, 

phra-zak, ajrto" brood, 

mhte. . .mhte-noch...

 noch, ajr-gurion-

geld, zilver 
 
profhtai duo hj trei" 
laleitwsan  kai oiJ 
ajlloi diakrinetwsan
  

 Laten twee of drie 
profeten spreken en 
laten de anderen 
beoordelen. (1 Kor. 
14:29)  

 hj-of, diakrinw-ik 

beoordeel 
 

 
 
Dit was de gebiedende wijs van de o.t.t.  Nu volgt de gebiedende wijs van de 
aoristus. 
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aJgiason aujtou" ejn th 
ajlhqeia/: oJ logo" oJ so"/ 
ajlhqeia ejstin 

 Heilig hen door de 
waarheid uw Woord is 
waarheid.  (Joh. 17:17) 
  

 aJgiazw-ik heilig (de z 
verdwijnt voor de s), 

so"-jouw, uw 

  
 
kai oJ mh ejcwn 
pwlhsatw to iJmation 
aujtou kai ajgorasatw  
macairan 

 Laat hij die niet heeft 
zijn kleed verkopen en 
laat hem een zwaard 
kopen.  (Lu. 22:36b) 
 

 pwlew-ik verkoop, 

iJmation- kledingstuk, 

ajgorazw-ik koop, 

macaira zwaard 

  
 
ejk kaqara" kardia" 
ajllhlou" ajgaphsate
  

 Heeft elkaar lief vanuit 
een rein hart.  (1 Pet. 
1:22b) 

 kaqaro"-rein,  ajgapaw 

(merk op dat de a hier 

een h wordt) 

  
 
legei de jAbraam, 
jEcousi Mwusea kai 
tou" pro- fhta": 
ajkousatwsan aujtwn 

 Maar Abraham zegt:"Zij 
hebben Mozes en de 
profeten  Laten zij naar 
hen luisteren.  (Lu. 
16:29) 
  

 Mw(u)sh"-(4de nv.), 

ajkouw- (plus 2de nv.; 

hier 'horen naar 
(verstaan)’  

 
Wij maken weer een staatje voor u. 
 
(gebiedende wijs o.t.t.)         (gebiedende wijs van de aoristus) 
 
lege     ajkouson 
legetw     ajkousatw 
legete     ajkousate 
legetwsan    ajkousatwsan 
 
(Indien u moeilijkheden ondervindt met deze cursus, komt dat waarschijnlijk omdat 
de voorgaande  lessen niet helder genoeg bijgebleven zijn.  Herhaalt u in dat geval 
de nodige materie.  Maakt u u desnoods een lijst van woorden en grammatica die u 
moeilijkheden veroorzaken.  Het is tegen deze tijd sowieso erg hard nodig om vanaf 
het begin alles te herhalen en alle stof bij te houden!) 
 
23.3 Etymologie 
 
ballw            –        ‘ik werp’; vgl. Eng. ‘ballistic missile’ 

baptisth"   –          ‘doper’; vgl. ‘Baptist’ 

barbaro"   –          ‘vreemdeling’, ‘buitenlander’; vgl. ‘barbaar’ 

baro"        –          ‘gewicht’, ‘zwaarte’, ‘last’; vgl. ‘barometer’ 

basiliko"   –          ‘koninklijk’; vgl. ‘basilisk’ 

biblo"       –          ‘boek’, ‘rol’; vgl. ‘bijbel’ 

bio"   – ‘leven’, ‘leeftocht’; vgl. ‘biologie’ 
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blasfhmew – ‘ik laster’; vgl. Eng. ‘to blaspheme’ (van blaptw ‘ik schaad’ en fhmh 

   ‘spraak’, ‘gerucht’) 

borra" – ‘Noord(en)’; vgl. ‘boreaal’, Lat. ‘borealis’ 

botanh – ‘plant’, ‘kruid’; vgl. ‘botanie’ 

boulomai – ‘ik wil’, ‘ik ben van plan’ (de uitgang lijkt op een passivum, maar is 

het 

   niet!); vgl. ‘aboulia’ (twijfeldwang) 

gaggraina – ‘koudvuur’, ‘gangreen’ (van grainw ‘ik knaag’) 

gamo"  – ‘huwelijk’ (waarsch. van een wortel gam ‘binden’); vgl. ‘monogamie’ 

genealogia – ‘genealogie’ (van genea ‘geslacht’ en logia [verw. aan logo" ‘woord’ 

   en legw ‘ik zeg’] 

genesi" – ‘herkomst’, ‘geboorte’ (van genw of ginomai ‘ik word’); vgl. ‘genesis’ 

gewrgo" – ‘boer’, ‘landwerker’ (van gh ‘land’ en ejrgw ‘ik werk’); vgl. Eng. 

‘George’ 

gh  – ‘land’, ‘aarde’; vgl. ‘geologie’ 

glwssa – ‘tong’, ‘taal’; vgl. ‘glossolalie’ 

gnwsi" – ‘kennis’; vgl. ‘gnosis’, ‘gnostici’ 

gramma – ‘letter’ (van grafw ‘ik schrijf’); vgl. ‘grammatica’ 

grafw  – ‘ik schrijf’; vgl. ‘grafologie’ 
 
 
gumnasia – ‘(lichamelijke) oefening’ (van gumnazw ‘ik oefen’ van gumno" (half) 

naakt, omdat men (bijna) zonder kleren oefende); vgl. ‘gymnastiek’, 

‘gymnasium’ 

gunh  – ‘vrouw’; vgl. ‘gynaecologie’ (van gunaiko" 2
de

 nv. van gunh) 

daimwn – ‘kwade geest’, ‘demoon’ 

deka  – ‘tien’; vgl. Eng. ‘the decalogue’ (de tien geboden) 

dendron – ‘boom’; vgl. ‘rhododendron’, ‘dendriet’ 

derma  – ‘huid’; vgl. ‘dermatologie’ 

despoth" – ‘meester’, ‘heer’; vgl. ‘despoot’ 

deutero" – ‘tweede’; vgl. ‘Deuteronomium’ (‘tweede wet’ van nomo" ‘wet’) 

dhmo"  – ‘bevolking’; vgl. ‘democratie’ (van krato" ‘kracht’) 

dia  – ‘door(heen)’; vgl. ‘dia’ (die het licht doorlaat) 

diabolo" – ‘duivel’, ‘valse aanklager’, ‘lasteraar’ (van diaballw ‘ik werp 

dooreen’);   vgl. Eng. ‘diabolical’ 

diagnwsi" – ‘mening’, ‘onderzoek’, ‘beslissing’ (juridische term); vgl. ‘diagnose’ 

diadhma – ‘kroon’, ‘diadeem’ (van dia en dew ‘ik bind’; oorspr. een witblauwe 

band 

   die Persische koningen op de tulband bonden) 

diakonia – ‘bediening’, ‘dienst(verlening)’; vgl. ‘diaconie’ 

diakono" – ‘bediende’, ‘dienstknecht’; vgl. ‘diaken’ 

dialekto" – ‘taal (die bij een volk hoort)’ (van legw ‘ik zeg, spreek’); vgl. ‘dialect’ 

diaspora – ‘verstrooing’ (van speirw ‘ik strooi’); vgl. ‘diaspora’ (nl. van de tien 

stammen; ook wel van alle twaalf, of alleen van Juda en Benjamin) 

dogma  – ‘leerstelling’, ‘wetsbesluit’, ‘ordonnantie’; vgl. ‘dogma’ 

doxa  – ‘eer’, ‘glorie’; vgl. ‘doxologie’ 
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drakwn – ‘draak’ 

dunami" – ‘macht’, ‘kunnen’; vgl. ‘dynamiet’ 

dunasth" – ‘hoge beambte’; vgl. ‘dynastie’ 

duo  – ‘twee’; vgl. ‘duo’ 

dusenteria – ‘dysenterie’ (van dus ‘mis-, on-, dis’ en ejnteron ‘ingewanden’) 

 

 

 

 

23.4 Huiswerk 
 

Rest nog om de gebiedende wijs van de sterke aoristus te leren.  Die komt voor in 
het volgende huiswerk. 
 
Vertaal de volgende zinnen. 
 
1.  kai. le,gei auvtw/|( Eiv ui`o.j ei= tou/ qeou/( ba,le seauto.n ka,tw) 
2.  w`j de. evpe,menon evrwtw/ntej auvto,n( avne,kuyen kai. ei=pen auvtoi/j( ~O avnama,rthtoj 
u`mw/n prw/toj evpV auvth.n bale,tw li,qon) 
3.  ò de. ei=pen auvtoi/j( Ba,lete eivj ta. dexia. me,rh tou/ ploi,ou to. di,ktuon( kai. 
eu`rh,seteÅ 
4.  avlla. evlqo,ntej auvtoi. h`ma/j evxagage,twsanÅ 
5    e[wj a;rti ouvk hv|th,sate ouvde.n evn tw/| ovno,mati, mou\ aivtei/te kai. lh,myesqe( i[na h` 
cara. u`mw/n h=| peplhrwme,nhÅ 
6)  mh. kri,nete katV o;yin( avlla. th.n dikai,an kri,sin kri,neteÅ 
7)  Mh. ou=n tij u`ma/j krine,tw evn brw,sei kai. evn po,sei h' evn me,rei e`orth/j h' neomhni,aj 
h' sabba,twn) 
8)  w[ste mh. pro. kairou/ ti kri,nete e[wj a'n e;lqh| ò ku,rioj( o]j kai. fwti,sei ta. krupta. 
tou/ sko,touj kai. fanerw,sei ta.j boula.j tw/n kardiw/n) 
9)  ò evsqi,wn to.n mh. evsqi,onta mh. evxouqenei,tw( ò de. mh. evsqi,wn to.n evsqi,onta mh. 
krine,tw(  
10) e;pece seautw/| kai. th/| didaskali,a|( evpi,mene auvtoi/j\ tou/to ga.r poiw/n kai. seauto.n 
sw,seij kai. tou.j avkou,onta,j souÅ 
 
katw   -(naar) beneden 

wJ"   -als, toen, dat, hoe, ongeveer 

ejpimenein  -doorgaan 

ejrwtaw  -ik vraag 

ajnakuptw  -ik richt me op 

ajnamarthto"  -zonder zonde(n) 

dexio"   -rechts 

to mero", ta merh -het gedeelte, de gedeelten  

euJriskw, euJrhsw -ik vind, ik zal vinden 

ejxagw, ejxhgagon -ik leid uit, ik leidde uit, heb uitgeleid (2de aor.) 

eJw" ajrti  -tot nu (toe) 

aijtew   -ik vraag 

lhmyesqe  -jullie zullen ontvangen 
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cara   -vreugde 

hJ"    -zij (aanvoegende wijs) 

plhrow  -(ver)vullen 

krinw   -ik (be)oordeel 

ojyi"   -gezicht, het zien, wat men aan de buitenkant ziet 

dikaio"  -rechtvaardig 

krisi"   -(be)oordeling 

brwsi"  -eten, voedsel 

posi"   -drinken 

ejn merei  -wat betreft (lett. ‘in deel’) 

eJorth   -feest 

neomhnia  -nieuwe maan 

sabbaton  -sabbat 

wJste   -zodat, daarom 

kairo"  -tijd, gelegenheid 

fwtizw  -verlichten, in het licht zetten 

krupton  -verborgene, verborgen ding 

skoto"  -duisternis, donkerte 

fanerow  -openbaren 

boulh   -raad(geving), (raads)besluit 

ejsqiw   -eten (ww.) 

ejxouqenew  -verachten (lett. ‘tot niets [ou*qen, ou*den] achten, maken’ 

ejpecw   -ik zie toe (lett. ‘ik houd {mijn aandacht noun} op’) 

didskalia  -leer, het geleerde 

ejpimenw  -ik blijf (er)bij 

 

 

23.5 Nieuwe Woorden 
 
proselqwn  -gekomen zijnde naar, tot 
ciliarco"  -hoofdman (over duizend) 
ejfh   -hij, zij zei 
mhdei"   -niemand 
mhden   -niets 
rJabdo"  -staf, stok 
phra   -zak 
ajrto"   -brood 
ajrgurion  -geld 
diakrinw  -ik beoordeel 
aJgiazw  -ik heilig 
pwlew   -ik verkoop 
iJmation  -kledingstuk 
ajgorazw  -ik koop 
macaira  -zwaard 
katw   -(naar) beneden 
wJ"   -als, dat, hoe, ongeveer 
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ejpimenw  -ik ga door 
ejrwtaw  -ik vraag 
ajnakuptw  -ik richt me op 
ajnamarthto"  -zonder zonden 
dexio"   -rechts 
to mero", ta merh -het gedeelte, de gedeelten, kant, zijde 
euJriskw, euJrhsw -ik vind, zal vinden 
ejxagw, ejxhgagon -ik leid uit, leidde uit, heb uitgeleid 
hj   -of 
 
23.6 De Achtergrond van het Nieuwe Testament: De Autographa 
Hoewel de zgn. ‘autographa’ niet meer bestaan, is er door trouwe kopiisten wel 
degelijk voor gezorgd dat deze originele geschriften (dus door de schrijvers zelf) 
getrouw zijn gekopieerd.  Wat de Joden hadden gedaan voor de oudtestamentische 
autographa, hebben meestal monniken gedaan voor de nieuwtestamentische.   Een 
vondst als van de Dode Zee rollen bevestigen dat de teksten van het O.T. altijd al 
bijzonder nauwkeurig waren overgeleverd d.m.v. methoden als het tellen van alle 
woorden, letters en het overschrijven van het hele document als er een afwijking 
was. 
    
Vergelijkbare vondsten zijn er ook gedaan die bevestigen dat het Griekse N.T., dat 
aan de basis van bijv. de Statenvertaling ligt, eveneens uitzonderlijk goed bewaard 
is.  Zo zelfs, dat we ervan uit kunnen gaan dat de hedendaagse tekst nagenoeg 
dezelfde is als die waar de eerste Christenen over bezaten.  Eigenlijk zijn wij 
bevoorrecht, want de allereerste Christenen moesten nog op vele dingen wachten! 
     
Van 99% van alle in het N.T. voorkomende woorden is de betekenis zeker.  Slechts 
een klein percentage (0,1%) betreft min of meer belangrijke varianten.  Maar ook 
hier is de Christelijke leer veilig gesteld, omdat geen enkel basisaspect van de Leer 
op een afwijkend variant is gebaseerd. 
     
De studie van het Griekse origineel werkt mee tot een diepere betekenis en beleving 
van de Bijbel.  Het is op z’n minst nuttig om een vaardigheid te leren die men in staat 
stelt om vertalingen te vergelijken.  Voldoende kennis van de grammatica en een 
basiswoordenschat zijn hiervoor een  vereiste. Vertalingen kunnen namelijk nog wel 
eens van het origineel afwijken.  Maar ik haast me toe te voegen dat vertalers altijd 
hun werk zo getrouw mogelijk gedaan hebben en ik ben me niet bewust van enige 
vertaling die de Christelijke leer in diskrediet zou brengen.  In de volgende lessen 
besteden we aandacht aan de (oude) Griekse teksten.  
 
 
NOTITIES: 
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